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Fördelning av statsbidrag för insatser mot hivinfektion
år 2015
Ärendebeskrivning
I ärendet presenteras förslag för slutlig fördelning av det statliga bidraget
till verksamheter och ideella organisationer för hivprevention för 2015 i
Stockholms läns landsting.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-26
Utvecklingsområden inom hiv/ STI prevention, bilaga 1
Förslag till fördelning av statsbidrag mot hivinfektion projekt/organisation
2015, bilaga 2
Förslag till fördelning av statsbidrag/organisation 2015, bilaga 3
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

fördela statsbidraget för insatser mot hivinfektion 2015 till
verksamheter och ideella organisationer enligt till tjänsteutlåtande
bifogad bilaga

att

omedelbart justera beslutet

Förvaltningens motivering till förslaget
Statsbidraget regleras sedan bidragsåret 2014 av Förordning (SFS
2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser
mot hivinfektion och ersatte den tidigare överenskommelsen. Från den 1
januari 2014 har Folkhälsomyndigheten (FoHM) det nationella uppdraget
att förebygga hiv och sexuellt överförbara sjukdomar (STI) inom ramen för
den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma
sjukdomar (2005/06:60) (tidigare Smittskyddsinstitutet). En av nyheterna
jämfört med föregående överenskommelse är att alla kommuner i
storstadsregionerna (Stockholms läns landsting, Region Skåne, Västra
Götalandsregionen) nu också har en möjlighet att ansöka om statsbidrag.
Förordningens mål är bland annat att begränsa spridningen av hivinfektion
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med ett förebyggande arbete riktat till olika preventionsgrupper och att
förstärka och komplettera insatser mot andra sexuellt överförbara och
blodburna sjukdomar kopplade till hivinfektion. Förordningen belyser
särskilt grupper med riskbeteende. Vidare att bidragen lämnas till insatser
som grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet, alternativt till
hittills oprövade insatser under förutsättning att dessa kan utvärderas på
ett adekvat sätt. Statsbidragets syfte är att förstärka och komplettera de
insatser mot hivinfektion som genomförs av landsting och kommuner.
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har på delegation, den 30
september 2014 fattat beslut om ansökan till FoHM om statliga bidrag på
35 548 000 kronor för 2015 års statsbidrag för hivpreventionsarbete.
Ansökan för 2015 års bidrag skulle enligt regeringsförordningen vara
FoHM tillhanda den 1 oktober 2014. FoHM har den 7 januari 2015 beslutat
att bevilja Stockholms läns landsting 31 023 000 kronor för insatser mot
hivinfektion vilket är en ökning med drygt en halv miljon kronor i
jämförelse med föregående år men en minskning med 4 525 000 kronor
gentemot det ansökta beloppet. Beslutet omfattar sju utvecklingsområden
som Stockholms läns landsting utformat som prioriterade områden inför
ansökan till FoHM (se bilaga 1).
FoHM anser att statsbidraget inte ska stödja breda hälsofrämjande insatser
riktade till ungdomar och unga vuxna samt ej heller till
smittspårarutbildning (utvecklingsområdena två, respektive fyra).
De beviljar därför ett lägre belopp inom dessa utvecklingsområden, än vad
förvaltningen ansökt om, med motiveringen att medlen inte ska användas
till aktiviteter som kan anses ingå i landstingets ordinarie verksamhet.
Förvaltningen har i det reviderade förslaget till Hälso- och
sjukvårdsnämnden genomfört justeringar i enlighet med FoHM:s beslut
och föreslår därför att Lafa omprioriterar sina insatser mot riskutsatta
grupper samt att Sesamenheterna inte genomför projektet
smittspårarutbildning inom ramen för statsbidraget för hiv. När det gäller
Lafas verksamhet påverkas de breda insatserna mot unga och unga vuxna
(bilaga 1, sid 11-13). Inom utvecklingsområde tre föreslås en mindre
omfördelning av medel från Lafa till RFSL och Convictus i insatser riktad
till migranter (bilaga 2, sid 14).
Inför 2015 prioriteras fortsatta insatser till preventionsgruppen män som
har sex med män, eftersom denna grupp fortsätter att vara
överrepresenterad bland personer som lever med hiv. Bland de grupper av
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män som har sex med män är insatserna under 2015 riktade till unga män
med utländsk bakgrund med bidrag bland annat till RFSL Stockholm,
Posithiva gruppen, Noaks Ark och Convictus, samt fortsatta satsningar på
nätverket StopHiv under ledning av Lafa. Järva mansmottagning planerar
att öppna en mansmottagning i söderförort riktad främst mot personer med
utländsk bakgrund i en strävan att nå fler i denna grupp.
Insatser om sexuell hälsa och hiv/STI prevention gentemot
ensamkommande ungdomar kommer också att bedrivas av olika
organisationer. Dessutom innehåller förslaget stöd till RFSU Stockholm för
fortsatt utbildning om sexuell hälsa på lättare svenska för nyanlända
ungdomar som deltar i språkintroduktionskurser. RFSL Stockholm ska
också i ett av sina projekt rikta insatser till nyanlända HBTQ-personer.
En annan grupp som prioriteras är ungdomar och unga vuxna med fortsatt
bidrag till Kärleksakuten för informationsinsatser och kompetensutveckling
av både målgruppen och vårdpersonal, samt fortsatta bidrag till Järva
mansmottagnings kondomdiplomering. Två andra preventionsgrupper som
prioriteras är personer som injicerar droger och personer som har sex mot
ersättning. Bidrag föreslås för uppsökande verksamhet och för
kompetensutveckling av personal från organisationer som arbetar med
ungdomar och unga vuxna som skadar sig med sex (Convictus, Maria
Ungdom, Beroendecentrum). Även fortsatt bidrag till Karolinska
Universitetssjukhuset som bedriver verksamhet för barn och unga med hiv
prioriteras, liksom till Posithiva gruppen och Noaks ark med insatser till
personer som lever med hiv och deras familjer. En sammanfattning av
ansökta bidrag och förvaltningens reviderade förslag till beviljade bidrag,
grundat på FoHM:s beslut, framgår av bilaga 3.
Förvaltningen har haft ett ansökningsförfarande där frivilligorganisationer
och verksamheter haft möjlighet att via förvaltningen ansöka om att få del
av det statliga hivbidraget. Ansökningarna har bedömts och prioriterats av
förvaltningen i samråd med det regionala rådet för STI/hiv prevention samt
med en arbetsgrupp på förvaltningen med representanter från olika
avdelningar. Prioriteringar har skett dels utifrån regeringens mål med
bidraget, den epidemiologiska situationen i regionen, behov av
kompletterande insatser enligt behovsanalys samt med den kunskap som
finns från tidigare genomförda uppföljningar och utredningar på området.
Inom ramen för 2014 års statsbidrag genomfördes två utvärderingar
samordnat av förvaltningen med inriktning på två verksamheter,
hivprevention av utländska personer (organisationerna Oasen, Afris, NAV)
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och Hivskolan och unga vuxnas konferens (Astrid Lindgrens barnsjukhus,
Kuratorskliniken Huddinge). Utvärderingarna kommer att vara klara i
början av 2015 och användas i det fortsatta arbetet kring uppföljning och
utveckling i det hivpreventiva arbetet under 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Statsbidraget utgör ett komplement till landstingets förebyggande STI- och
hivpreventiva arbete vilket gör att inga kostnader förväntas att belasta
Hälso- och sjukvårdsnämndens budget.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet har positiva konsekvenser för patientsäkerhet. Beslutet syftar till
att finansiera insatser som till exempel kunskapsunderlag för hivrelaterade
diagnoser och ur ett patientsäkerhetsperspektiv kan dessa bidra till ökad
precision i hivdiagnostiken. Detta bidrar till minskad oro och osäkerhet hos
patienten samt att kontakten med hälso- och sjukvården i högre
utsträckning sker utifrån patientens behov och problembild. En tidig
hivdiagnos är också den enskilt viktigaste parametern för patientens
sjukdomsprognos. Vidare möjliggör en tidig diagnos en effektiv
hivbehandling som är den i särklass mest effektiva preventionsmetoden.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Projekten ökar jämställd och jämlik vård genom bland annat riktad
information om överföring av hiv och andra sexuellt överförda och
blodburna infektioner till grupper som inte nås av generell information,
exempelvis personer med injektionsmissbruk, nyanlända migranter, inte
minst kvinnor, och män som har sex med män.
Miljökonsekvenser
Inga konsekvenser.

Henrik Almkvist
Tillförordnad Hälso- och sjukvårdsdirektör
Maria Samuelsson Almén
Tillförordnad Avdelningschef
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ANSÖKT ANSLAG TILL FOHM TILL FÖLJANDE UTVECKLINGSOMRÅDEN INOM HIV/STI
PREVENTION I SLL:

1. Förstärka hälsofrämjande och preventiva insatser riktade till män som har sex med
män
2. Förstärka hälsofrämjande och hivpreventiva insatser som inkluderar både prevention
av STI och oönskade graviditeter bland ungdomar och unga vuxna
3. Utveckla erfarenhets- och evidensbaserade effektiva hiv- preventionsinsatser för
personer med utländsk bakgrund
4. Förstärka hälsofrämjande och preventiva hivinsatser riktade till personer som lever
med hiv och deras familjer
5. Öka tillgängligheten till hiv- och STI testning och smittspårning
6. Utöka uppsökande verksamhet för att nå personer som injicerar droger
7. Samordning och utvärdering av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens hivinsatser

Tabell 1. Utvecklingsområde/ medel 2015:

U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7

3 788 000 kr
11 694 000 kr
8 066 000 kr
4 980 000 kr
4 520 000 kr
500 000 kr
2 000 000 kr

3 788 000 kr
7 694 000 kr
8 041 000 kr
4 980 000 kr
4 020 000 kr
500 000 kr
2 000 000 kr

Förslag till fördelning av statsbidrag mot hivinfektion 2015 bilaga 1

Projektmål och huvudaktiviteter

2015-02-20

Målgrupp

1

Diarienummer
HSN 1409-1141

Organisation

Projekt namn

Beviljat
belopp
2014

Förslag
2015

Reviderat
förslag
2015

Kommentar

1000 möjligheter

Förebyggande och
motiverande program
för unga som har sex
mot ersättning

Mål: Att nå 100 % återkommande
stödsökande med de anpassade
motiverande samtalen under 3 år
Aktiviteter:
Interna utbildningar samtalsmetod samt
hiv/STI
Kvalificerade stödsamtal, stabiliserande
samtal

Unga som har
sex mot
ersättning

400 000

0

Ingen Organisationen har fått stöd i 3 år för utveckling
förändring av metod om hur man bemöter och hjälper
ungdomar per telefon. 2015 års ansökan syftar
till att kunna erbjuda motiverande samtal för
ungdomar som ringer upprepade gånger.
HSF anser att terapeutiska och motiverande
samtal erbjuds idag genom landstingets
verksamhet. Den patientgrupp som avses bör
därför istället hänvisas till den befintliga
landstingsvården.

Afris

Afrikaner i Stockholm
län mot hiv/STI

Mål:
Ökad kunskap om hiv i målgruppen och
riskerna att smittas vid besök i hemländer.
Ökad andel som använder kondom och
testar sig för hiv samt minskar
stigmatisering av personer som lever med
hiv
Aktiviteter:
Föreläsning och seminarier med extern
föreläsare. Informationsinsatser i hemmiljö
(homeinformation) samt
utbildningsinsatser för medlemar i
medlemsföreningen.

personer i
Stockholm län
med afrikansk
bakgrund

50 000

60 000

Ingen En utvärdering av hiv preventiva insatser som
förändring finansieras av hiv statsbidrag genomförs hösten
2014. Resultaten av utvärderingen kommer att
användas för att under ledning av Lafa
vidareutveckla strategier och metoder
tillsammans som ideella organisationer
använder i deras hiv preventiva arbete bland
personer med utländsk bakgrund.
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Organisation

Convictus

Convictus

Projekt namn

Projektmål och
huvudaktiviteter

Mål:
Erbjuda stöd till personer som
injicerar droger och befinner sig i en
riskzon att smittas av hiv och hepatit
med extra fokus på hemlösa
hivpositiva
Aktiviteter:
Uppsök i miljöer där hemlösa
och/eller hivpositiva aktiva
missbrukare befinner sig i sin vardag i
kombination med
hälsofrämjande arbete och stödjande
motivationsarbete genom att erbjuda
bland annat stöd för att komma till
infektionskliniken och till Sprututbyte.
Hiv- och hepatitarbete Mål: Erbjuda lättillgänglig information
i gruppen hemlösa EU- om hiv och hepatit samt tillgång till
hivtestning till t hemlösa EUmigranter och
migranter och tredjelandsmedborgare
hemlösa
tredjelandsmedborgar Aktiviteter
Arrangera gruppföreläsningar och
e
individuella samtal för målgruppen på
(nytt projekt)
Bryggan Hjorthagen med kompetenta
föreläsare vad avser språk och ämne

Convictus hiv och
hepatit arbete

2015-02-20

Målgrupp

Hemlösa
injektionsmissbrukare

Hemlösa EU- och
tredjeland migranter

Beviljat
belopp
2014

Förslag
Belopp
2015

700 000

500 000

0

300 000
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Ingen Det uppsökande arbetet finansieras även av
förändring Stockholm stad. Projektet för hemlösa EUoch tredjelandmigranter riktar sig mot en
grupp som är svårt att nå men samtidig
mycket relevant. Det startar därför som pilot
projekt 2015. Ökat belopp med 100 000 kr i
det reviderade förslaget för hiv och
hepatitarbete med migranter.

400 000
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Målgrupp

Beviljat
belopp
2014

Mål:
Ungdomar och
Genom sex och samlevnadsundervisning
unga vuxna
ge ungdomar redskap och utrymme för att,
om de vill, reflektera över sin sexualitet
och därmed bidra till ökad medvetenhet
om sexuell hälsa
Aktiviteter:
Informationsinsats till ungdomar i skolor
samt till nya studenter på KI

46500

50000

Ingen Kärleksakuten är en underavdelning till IMFSA
förändring (International Federation of Medical Students
Association).

unga och unga
vuxna som lever
med hiv

0

30 000

Ingen Riksorganisation för hivpositiva afrikaner. 2014
förändring tilldelades Oasen region Stockholm 70 000Kr
men på grund av intern omorganisation kunde
Oasen inte genomföra de planerade projekten.
Dialogen med Oasen för utveckling av ett
småskaligt projekt med fokus om personer med
afrikansk ursprung som lever med hiv ska
initieras under ledning av Lafa. En utvärdering
av hiv preventiva insatser som finansieras av hiv
statsbidrag genomfördes hösten 2014.

unga och unga
vuxna medlemar
och
utlandsresenärer

0

20 000

Ingen Bidrag ges för utvecklingsarbete av strategi och
förändring metoder i samarbete med andra organisationer
under ledning av Lafa.

IMFSA

Kärleksakuten
Stockholm

Kamratförening
Oasen

"VAV" Veta Acceptera Mål:
Noll överföring av smitta och noll
och Våga
diskriminering/själv diskriminering samt
noll abort på grund av Hiv/aids
Aktiviteter:
Information och utbildningsinsatser om
säkrare sex, kondomanvändning och
manlig omskärelse för unga och unga
vuxna.
Internathelgutbildning för personer som
lever med hiv om hiv och
självdiskriminering, samt hembesök till
nyanländ hiv positiva personer

Kongo
Riksförbund i
Sverige

Motverka hiv genom
kunskapshöjning
(ny aktör)

Mål:
Utöka hivtestning bland ungdomar och
unga vuxna samt förbättra hiv upplysning
och stöd till personer med kongolesisk
bakgrund
Aktiviteter:
Seminarier och konferenser för ungdomar
och unga vuxna. Heminformationskvällar
samt uppsökande verksamhet.

Förslag
belopp
2015

Reviderat
förslag
2015

Kommentar
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Organisation

Projekt namn

Projektmål och huvudaktiviteter

NAV

Informationsspridning
om hiv/STI sjukdomar
till afrikaner i
Stockholm

Noaks Ark

Noaks Ark

2015-02-20

Målgrupp

Beviljat
belopp
2014

Förslag
belopp
2015

Mål:
sprida information om hiv/STI till afrikaner
som bor i Stockholm och reser till Afrika
Aktiviteter:
Konferens, seminarier och studiecirklar om
hiv, kondom och stigma

Afrikaner som
reser till Afrika
och bor i
Stockholm

60 000

30 000

Hivpreventiva och
psykosocialt
stödjande insatser

Mål:
Att verka för en begränsning av hivepidemi och dess konsekvenser för
enskilda och för samhället
Aktiviteter:
Psykkosocialt stöd genom
telefonrådgivning, individuella stöd och
kurativa samtal med terapeut
Föreläsning, kurser och
handledningsguppdrag

Personer med
hivinfektion och
närstående

2 000 000

2 100 000

Noaks Ark
hivtestmottagning

Mål:
att bidra till tidigare diagnostisering och
behandling av hivinfektioner och minska
hiv relaterad hälsoångest
Aktiviteter:
Hivtestning med snabbsvar och rådgivning
i samband med hivtestning

Personer med
ökad risk för
hivinfektion
och/eller svår
hiv relaterad
hälsoångest

700 000

700 000

Reviderat
förslag
2015
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Ingen Bidrag ges för utvecklingsarbete av strategi och
förändring metoder i samarbete med andra organisationer
under ledning av Lafa. En utvärdering av hiv
preventiva insatser som finansieras av hiv
statsbidrag genomförs hösten 2014.

Ingen Noaks Ark får även bidrag från Stockholm Stad
förändring och Folkhälsomyndigheten.

Ingen Komplementerar SLL’s hivtestnings-verksamhet.
förändring

Förslag till fördelning av statsbidrag mot hivinfektion 2015 bilaga 1
Organisation

Noaks Ark

Projekt namn

Hiv förebyggande och
stödjande insatser
gentemot migranter
och män som har sex
med män

Projektmål och
huvudaktiviteter

2015-02-20

Målgrupp

Mål:
migranter och MSM
Ökad fysisk, emotionell, social och
reproduktiv hälsa bland de för
hivinfektion högprioriterade
preventionsgrupperna migranter från
högendemiska länder och män som
har sex med män
Aktiviteter:
uppsökande verksamhet bland
migranter och MSM, information och
utbildningsinsatserna
(homeinformation,
informationsdagar, internathelger)
samt psykosociala stödinsatser

Beviljat
belopp
2014
700 000

Förslag
Belopp
2015
900 000

Reviderat
förslag
2015
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Ingen Noaks Ark beviljades treårsmedel inom ramen
förändring för målgruppen migranter 2012-2013 och extra
medel 2014 för att slutföra insatser gentemot
migranter.
Föreningen har beviljats medel 2014 för arbete
med män som har sex med män inklusive
personer med utländsk bakgrund.

Förslag till fördelning av statsbidrag mot hivinfektion 2015 bilaga 1
Projektmål och huvudaktiviteter

2015-02-20

Organisation

Projekt namn

Målgrupp

Posithiva grupper

Förbättrad
livskvalitet för
hivpositiva MSM
genom stöd,
information och
utbildningsinsatser
på regional nivå

Mål:
hiv positiva män
Bidra till förbättrad livskvalitet för
som har sex med
hivpositiva MSM inom Stockholmsregionen män
Aktiviteter:
Stöd till medlemar genom individuell och
gruppsamtal samt sociala aktiviter i
förenigenslokal inklusive specialanpassade
aktiviteter för ungdomsgruppen.
Information och utbildningsinsatser för
hivpositive msm om aktuella hiv relaterade
ämnen
Informationsmöte för skolor och
vårdinrättningar.

RFSL

Sexperterna och
övriga
hivpreventiva
insatser i RFSL
Stockholms regi

Mål:
Män som har sex
Skapa förutsättningar för ökat
med män
kondomanvändande och ökad
testning/testning frekvens bland MSM/TG i
Stockholm län
Aktiviteter:
Uppsökande peer education i cruising
områden och på kommersiella arenor
Informationsinsatser (säkrare sex broschyr,
sexperternas hemsida) samt kondom och
glidmedelsdistribution till målgruppen på
klubbar och barer
Arrangera Sexhälsokonferens och
vidareutveckla rödaparaplyets hemsida.
Förstudie för att identifiera behoven hos
personer som säljer sex utifrån arena och
metodutveckling med särskilt fokus på
migranter.

Beviljat
belopp
2014

Förslag
belopp
2015

400 000

400 000

2 010 000 2 700 000
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Ingen Föreningen som stödjer hivpositiva män som
förändring har sex med män. Samarbetar med flera olika
aktörer och finansieras även från
Folkhälsomyndigheten och Stockholm Stad.

Ingen I stort sätt samma inriktning som tidigare men
förändring expansion av delmål 3 med inkludering av
insatser riktade till spansktalande män som
har sex med män och som är bosatta i
Stockholm samt expansion av delmål 5 med
insatser för migranter som säljer sex. Båda är
”subgrupper” inom män som har sex med män
som från epidemiologisk synkpunkt är viktiga,
om än svåra att nå.

Förslag till fördelning av statsbidrag mot hivinfektion 2015 bilaga 1
Organisation

Projekt namn

RFSL

Bättre kunskap- Ökad
sexuell hälsa
(Nytt pilot projekt)

RFSU

Sexualundervisning på
lättare svenska

2015-02-20

Projektmål och
huvudaktiviteter

Målgrupp

Mål:
Öka kunskap kring hiv/STI prevention
för HBTQ asylsökande för att utveckla
målanpassade preventionsinsatserna
Aktiviteter:
enkät och intervjuer för att få en
djupare inblick i faktorer som påverkar
förståelse och inlärning av hiv
prevention samt kunskap om vilka
kanaler som har fungerat i kontakten
mellan asylsökande och hälsosektorn.
Karläggning av organisationer som
målgruppen har varit i kontakt med
samt enkät och intervjuer för ökad
kunskap om bemötande av
målgruppen.
Mål:
Ökad kunskap om sex och samlevanda
hos nyanlända unga och unga vuxna
upp till 29 år som lär sig svenska i
Stockholm län.
Aktiviteter:
Utbildningspass för elever under
språkintroduktion.
Utbildningspass på boenden för
ensamkommande barn.

HBTQ asylsökande i
Stockholm län

Unga nyanlända
migranter

Beviljat
belopp
2014

Förslag Reviderat
belopp
förslag
2015
2015

0

500 000

350 000

400 000

Diarienummer
HSN 1409-1141
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Kommentar

850 000 Ökning av medel i det reviderade förslaget till
kartläggning av behov av preventiva insatser för
nyanlända asylsökande HBTQ personer
(newcomers).

Ingen Medel beviljas för fortsatt utbildningssatsning av
förändring nyanlända ungdomar som går på
språkintroduktionskurser. Bidrag ges också för
kartläggning av arenor där papperlösa
ungdomar och unga vuxna kan nås för arbete
med sexuell hälsa och hiv preventiva insatser.

Förslag till fördelning av statsbidrag mot hivinfektion 2015 bilaga 1
Organisation

Projekt namn

Somaliska Hälsoteamet

Järva
mansmottagningen
(SLL)

Stockholms
mansmottagningsöderförort
(nytt projekt)

Projektmål och
huvudaktiviteter
Mål:
Att verka hiv förebyggande
genom heminformation,
seminarier riktade mot nyanlända,
ungdomar och unga vuxna samt
hivpositiva somalier
Aktiviteter:
Utbildningsinsatser för somaliska
ungdomar om hiv och kondom
samt kontinuerliga kurser som
omfattar samhälle, kultur,
smittsamma sjukdomar och
sexualkunskap för nyanlända
ungdomar
Mål:
Öka tillgänglighetet i synnerhet
för män med utländsk bakgrund
att få lättillgänglig HIV-testning av
hög kvalité genom en sexualmedicinsk mansmottagning på
Stockholms södra sida.
Aktiviteter:
Starta upp mottagning och
marknadsföra genom interna och
externa informationskanaler

2015-02-20

Målgrupp

ungdomar och
unga vuxna
somalier

Personer med
utländsk
bakgrund

Beviljat Förslag Reviderat
belopp belopp
förslag
2014 2015
2015
0

Diarienummer
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Kommentar

20 000

Ingen Medel beviljas för information och
förändring utbildningsinsatser som ska planeras och
genomföras i samarbete med Lafa inom ramen för
ungdomar och unga vuxna från Somalia.
Behovsanalys bland migranter bosatta i Stockholm,
nyanlända asylsökande inklusive ensamkommande
ungdomar och andra subgrupper inom
preventionsgruppen migranter kommer att
genomföras i samarbete och under ledning av Lafa.

901 000

1 500 000 Beviljas ökat anslag för att starta mottagning i
söderförort. Om resultatet visar på att
mottagningen når rätt grupp efter uppföljning avser
förvaltningen att föreslå att projektet införlivas i
ordinarie verksamhet. Liknande verksamhet som
Järva mansmottagning.

Förslag till fördelning av statsbidrag mot hivinfektion 2015 bilaga 1
Organisation

Projekt namn

Projektmål och
huvudaktiviteter

Järva
mansmottagningen

Kondomdiplomering

Järva
mansmottagningen

Sex och samlevnad
innanför murarna

Mål:
Förbättra kondområdgivningen på
tre utvalda
ungdomsmottagningar; en i
Stockholm, en på Gotland samt en
i norra Sverige.
Aktiviteter:
Utveckla utbildningspaket i
kondomkunskap och
lustfokuserad kondområdgivning
som en del av en
kondomdiplomering.
Genomföra utbildning i
kondomkunskap och
lustfokuserad kondområdgivning
på en UM i Stockholm, en på
Gotland samt en i norra Sverige.
Mål:
Projektets huvudmål är att
förbättra den sexuella hälsan hos
interner på en
kriminalvårdsanstalt i
Stockholmsregionen.
Aktiviteter:
Kartläggning av
kriminalvårdspersonals kunskap i
sex och samlevnad, STI/HIV
Utveckla utbildningspaket för sex
och samlevnadsutbildning för
kriminalvården
Genomföra utbildning med
relevant personal på en
kriminalvårdsanstalt i Stockholm

2015-02-20

Målgrupp

Unga och unga
vuxna män

Personer med
injektionsmissbruk

Beviljat Förslag
belopp belopp
2014 2015

Reviderat
förslag
2015

300 000

0

Diarienummer
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Ingen Beviljas för utökning av 2014 års projekt med
förändring utbildningsinsatser på Gotland och UM i
Stockholm. Ej för insatser i norra Sverige
prioriteras.

Ingen Viktig preventionsgrupp och arena. Dock bör
förändring kriminalvården involveras i projektutformningen
för att försäkra genomförbarhet. Projektet
prioriteras inte under 2015. Ansökte om
391 500 kr till projektet.

Förslag till fördelning av statsbidrag mot hivinfektion 2015 bilaga 1
Organisation

Projekt namn

Projektmål och
huvudaktiviteter

Karolinska
Universitetssjukhuset,
Astrid Lindgrens
Barnsjukhus

Nationellt kunskapsoch resurscentrum
för barn och unga
med hiv

Karolinska
Universitetssjukhuset,
Kuratorskliniken,
Huddinge

Unga vuxna med hiv
infektion – årlig
konferens

Mål:
Stärkta förutsättningar för
målgruppen hivpositiva barn och
ungdomar att få en bättre
livssituation.
Aktiviteter
Arrangera hivskola för barn och
ungdomar, familjehivskola samt
årlig konferens om barn som lever
med hiv. Enskilda samtal med
målgrupp anhöriga. Skapa och
sprida pedagogiskt info-material
till blivande (adoptiv)föräldrar.
Påbörja mentorprogram för barn
samt arbete med bok om barn
med hiv.
Mål:
Stärkta förutsättningar att
förbättra den psykosociala och
sexuella hälsan bland unga vuxna i
målgruppen.
Aktiviteter:
Fyra dagar nationell konferens för
unga vuxna mellan 18-26 år med
hiv.
Påbörja mentorprogram för unga
vuxna

2015-02-20

Förslag
belopp
2015

Reviderat
förslag
2015

Diarienummer
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Målgrupp

Beviljat
belopp
2014

Kommentar

Barn och
ungdomar som
lever med hiv

1300 000

1 500 000

Ingen Verksamheten vänder sig till barn som lever
förändring med hiv i hela landet samt till personal som i sitt
arbete kommer i kontakt med barn med hiv.

Unga vuxna
mellan 18-26 år
med hiv

300 000

450 000

Ingen Verksamheten vänder sig till unga vuxna (18-16
förändring år) som lever med hiv i Stockholm och andra
delar av landet. Budget ökad från föregående år
för att täcka enkelrum till hiv positiva deltagare
på konferens.

Förslag till fördelning av statsbidrag mot hivinfektion 2015 bilaga 1
Organisation

2015-02-20

Projekt namn

Projektmål och
huvudaktiviteter

Målgrupp

Lafa – enheten för
sexualitet och hälsa

Lafa – enheten för
sexualitet och hälsa,
regionalt kunskapsoch metodcentrum

Mål:
Goda kunskapsmässiga
förutsättningar för
vidareförmedlare och aktörer att
arbeta med hiv/STI-prevention
och sexuell hälsa.
Aktiviteter:
Deltagande som expert/sakkunnig
inom HSF och på myndighetsnivå
och leda projekt och insatser inom
sexuell hälsa
Samordning av Sesamenheternas
arbete
Producera, distribuera och
marknadsföra fyra nummer av
tidningen Insikt och nyhetsbrev
samt driva och utveckla
webbplatsen lafa.nu

Ungdomar, unga
vuxna, män som
har sex med män,
personer med
utländsk
bakgrund,
personer som
lever med hiv

Lafa – enheten för
sexualitet och hälsa

Hiv/STI-preventiva
insatser för män som
har sex med män
(MSM)

Mål:
Förbättrade förutsättningar för
män som har sex med män att
skydda sig mot hiv och STI.
Aktiviteter:
Samordna onsite-testning i Pride
Park, Sthlm Pride o utvalda
mottagningar – StopHiv.
Framtagning och
informationsinsatser för hivtest
Utveckla och fördjupa uppföljning

Riskgrupper,
MSM, migranter

Beviljat
belopp
2014

1145000

Förslag
belopp
2015

Reviderat
förslag
2015

Diarienummer
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9 593 000

7 493 000 Beviljas medel till att vara en vidareförmedling
och aktör inom arbetet med män som har sex
med män, personer med utländsk bakgrund,
personer som lever med hiv tillsammans med
andra ideella organisationer i hiv/STIprevention. Deltagande som sakkunnig inom HSF
och leda projekt och insatser på ovan områden.
Samordningsfunktion av Sesamenheternas
arbete inom utveckling av
smittspårningsdatabas. Reducering av bidrag till
breda insatser till ungdomar och unga vuxna i
enlighet med FOHM:s beslut. I samråd med Lafa
föreslår de att minska verksamheten med 2
tjänster som samordnar kondomaktiviteter och
leder kunskapsaktiviteter som rör unga vuxna
och ungdomar i föreslagna projekt.

1 605 000

ingen Beviljas medel för alla insatser i projektet.
förändring

Förslag till fördelning av statsbidrag mot hivinfektion 2015 bilaga 1
Organisation

Projekt namn

Lafa – enheten för Hiv/STI preventiva
sexualitet och
insatser för ungdomar
hälsa
och unga vuxna i Sthlms
län

Projektmål och
huvudaktiviteter
Mål:
Förbättrade förutsättning för unga
och unga vuxna i åldern 10-29 år i
Stockholms län att skydda sig mot
hiv/STI under 2015
Aktiviteter:
Utveckling och genomförande av
kommunikationsinsatser för att
påverka attityder och beteende kring
kondomanvändning samt inköp och
distribution av kondomer.
Drift av webbplats fragachans.nu
Slutföra utv o utvärdering av
frågachans.nu
Karläggning av behov av stöd och
utbildning hos socialtjänst, elevhälsooch fritidspersonal. Planering,
genomförande och utvärdering av en
pilotutbildning efter identifierade
behov.

2015-02-20

Målgrupp

Unga och unga
vuxna i åldern
15-24 år,
riskutsatta
ungdomar och
unga vuxna

Beviljat
belopp
2014

Sökt
belopp
2015
2 830 000

Förslag
belopp
2015

Diarienummer
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1 030 000 Beviljas medel för insatser riktade till
riskutsatta grupper samt hiv-preventiva
insatser för ungdomar unga vuxna.
Reducerat bidrag för breda insatser till
ungdomar och unga vuxna i enlighet med
FOHM:s beslut. I samråd med LAFA kommer
insatser kring kondomanvändning och
distribution av kondomer att reduceras i
projektet.

Förslag till fördelning av statsbidrag mot hivinfektion 2015 bilaga 1
Organisation

Projekt namn

Lafa – enheten
för sexualitet och
hälsa

Informationsinsatser
om hiv och klamydia

2015-02-20

Projektmål och
huvudaktiviteter

Målgrupp

Mål:
Minskad stigma och diskriminering för
personer som lever med hiv
Förbättrade förutsättningar för unga
och unga vuxna att skydda sig mot
klamydia.
Aktiviteter:
Implementera den nationella
informationsinsatsen kring hiv i
Stockholms län
Marknadsföring av nationell
klamydiakampanj och uppföljning av
informationsinsatserna.

Allmänheten och
ungdomar i
Stockholms län
Unga vuxna (2024 år)

Beviljat
belopp
2014

Sökt
belopp
2015
1 200 000

Förslag
belopp
2015

Diarienummer
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800 000 Beviljas medel till implementering av den
nationella informationsinsatsen kring hiv i SLL.
Reducering av bidrag riktade till unga och unga
vuxna i enlighet med FOHM:s beslut. I samråd
med LAFA kommer insatser kring
klamydiakampanjen att utgå i projektet.

Förslag till fördelning av statsbidrag mot hivinfektion 2015 bilaga 1

2015-02-20

Organisation

Projekt namn

Projektmål och
huvudaktiviteter

Målgrupp

Lafa – enheten
för sexualitet och
hälsa

Hiv/STI- preventiva
insatser för personer
med utländsk bakgrund
i Stockholms län

Mål:
Förbättrade förutsättningar för
personer med utländsk bakgrund att
skydda sig mot hiv och STI
Aktiviteter:
Metodutveckla och genomföra kursen
”Fråga chans” o ”Kropp och
sexualitet” för personal som arbetar
med nyanlända barn 10 - 13 år
respektive nyanlända ungdomar och
unga vuxna. Utveckla samarbete och
stödja befintliga och ev nya
hälsokommunikatörer med
handledning och utbildning kring
hiv/STI och sexuell hälsa.
Vidareutveckla utbildning för
sjukvårdstolkar kring hiv/STI och
sexuell hälsa I samarbete med ideella
organisationer. Revidera och
vidareutveckla befintliga hiv
preventiva insatser riktade mot
migranter inklusive papperlösa och
ensamkommande barn i samarbete
med UM, uppdatera kartläggning av
boenden för ensamkommande
ungdomar samt planering och
genomförande av utbildning för
personal. Planera utformningen av en
kompetenshöjande intervention till
personal inom mödrahälsovården.

Personer/MSM
med utländsk
bakgrund,
framförallt
nyanlända och
ensammkomman
de ungdomar.

Beviljat
belopp
2014

Förslag
2015
4 000 000

Diarienummer
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Kommentar
Reviderat
förslag
2015
3 525 000 Beviljas medel för strategi, utbildning och
metodutveckling av evidensbaserade
hivpreventiva insatser anpassade till personer
med utländsk bakgrund i SLL i samarbete med
andra aktörer.
Omfördelning av medel på 350 000 kr till RFSL
och 100 000 kr till Convictus samt
reduceringen av 25 000 kr av medel på hela
utvecklingsområdet för migranter beviljat av
FOHM.

Förslag till fördelning av statsbidrag mot hivinfektion 2015 bilaga 1
Organisation

Projekt namn

Maria Ungdom
Unga vuxna som
Livstilsmottagning skadar sig med sex
en

Sesamenheterna
(DS, KS, HS, SÖS)

Preventionsarbete med
inriktning på
begränsning av hiv/STI

2015-02-20

Projektmål och
huvudaktiviteter

Målgrupp

Mål:
Att nå ungdomar och unga vuxna med
sexuellt riskbeteende som har ett
riskbruk/missbruk av alkohol/droger
som utsätter sig själv och andra för
hiv/hepatit och andra STI
Aktiviteter:
Motiverande samtal i samband med
hiv/STI samt erbjudande av
vaccination för hep A och B.
I samarbete med ideella
organisationer, utbilda volontärer om
alkohol och drogvanor hos unga
vuxna och ta emot personer som
behöver specialiserade vård och som
blir hänvisade till mottagningen från
ideella organisationer.
Mål:
Bra kvalité och effektiv smittspårning
av STI inom primärvården i Stockholm
län
Aktiviteter:
Planera och genomföra
utbildningsinsatser i smittspårning i
samarbete med övriga
Sesamenheternas
utbildningsledareInsatser för kvalitet
förbättring av smittspårning
Standardisera och kvalitetsutveckla
smittspårningsarbetet på
Sesamenheterna i länet genom att
påbörja utvecklande av ett
gemensamt dataprogram

Unga vuxna (1825 år) med
sexuellt
riskbeteende

ungdomar och
unga vuxna

Beviljat
belopp
2014
400 000

1000000

Förslag
2014
500 000

1 000 000

Diarienummer
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Reviderat
förslag
2014
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Ingen Beviljas medel för målgrupper unga vuxna
förändring med sexuellt riskbeteende.

500 000 Beviljas medel för framtagande av
dataprogram för smittspårning riktat till
primärvården. Övrig utåtriktat arbete mot
primärvård och ungdomsmottagningar
finansieras från 2015 av förvaltningen.
Reducering av bidrag med 500 000 kr i enlighet
med FOHM:s beslut.

Förslag till fördelning av statsbidrag mot hivinfektion 2015 bilaga 1
Organisation

Projekt namn

Projektmål och huvudaktiviteter

Mål:
Erbjuda målgruppen unga HBTQ-personer
en lättillgänglig verksamhet för testning,
undersökning, rådgivning och behandling
avseende hiv och STI för att i linje med
nationella mål halvera antalet nysmittade i
hiv till år 2016.
Aktiviteter:
Möjliggöra spontan bokning via ”Mina
vårdkontakter” och erbjuda telefontid där
man får hjälp att boka in sig
Direkt och snabb fördelning av patient till
lämplig del inom Enheten för sexuell hälsas
ordinarie verksamhet
Spiralprojektet,
Unga vuxna som
Mål:
SLSO,
skadar sig med sex Nå fler unga män, kvinnor och
transpersoner som skadar sig med sex i
Beroendecentrum
syfte att motverka spridning av HIV och
andra STI.
(nytt projekt)
Aktiviteter:
Öka kompetensen inom professionella
enheter/organisationer som arbetar med
ungdomar och unga vuxna med
självskadebeteende och öka tillgänglighet
för vård och behandling av målgruppen
Södersjukhuset,
Enheten för
sexuell hälsa

HBTQ-ung

2015-02-20

Målgrupp

Unga HBTpersoner upp t o
m 29 år.

Unga män,
kvinnor och
transpersoner
16-24 år

Beviljat
belopp
2014

Diarienummer
HSN 1409-1141

Förslag
belopp
2015

Reviderat
förslag
2015

0

0

1 500 000

180 000

16
Kommentar

Ingen Planerade aktiviteter ingår i enhetens
förändring rutinarbete.

210 000 Beviljas för projekt av kartläggning av behov av
utbilningsinsatser för organisationer som
arbetar med ungdomar och unga vuxna som
använder sex som självskadebeteende. En
ökning med 30 000 kr i den reviderade
versionen med FOHM:s beslut om medel till
riskutsatta grupper. Tidigare beviljade medel
ingår nu i Stockholms stads verksamhet.

Förslag till fördelning av statsbidrag mot hivinfektion 2015 bilaga 1
Organisation

Projekt namn

Projektmål och
huvudaktiviteter

Mål:
Utarbeta och implementera struktur för
långsiktigt samarbete mellan Väsby UM
PUT och asylboenden belägna i Väsby
och kommunens flyktingsamordnare,
med avseende sexuell hälsa och
förebyggande av hiv/STI i målgruppen
Aktiviteter:
Genomföra gruppträffar mellan
personalen från boende och personalen
från UM. Se till att aktuell information
om Väsby UM finns på boendena,
broschyrer för både personal och
ungdomar.
Utbildningsförvalt STI och HIV
Mål:
Minska risk för hiv och annan STI bland
ningen/Stockholm förebyggande
transpersoner som söker SKUM.
s skolors UM
insatser för unga
Aktiviteter:
transpersoner på
Stockholms skolors Ta emot respektive upprätthålla/öka
antalet remisser sökande, kartlägga
UM (SKUM)
sexuell praktik och sexualvanor,
motivera och ta hiv och andra STI
prover samt motiverande samtal
angående riskfaktorer.
Hälso- och
Samordningsfunkti Samordning i regionala rådet,
sjukvårds
on
samverkan med Folkhälsomyndigheten,
förvaltning
förvaltningen och övriga relevanta
aktörer.
Planering och sammanställning av
utvärderingar och handläggning av
ansökning och uppföljning, utveckling
av gemensamma indikatorer.
Väsby
Ungdomsmottagn
ing, Upplands
Väsby kommun

Väsby UM, en
självklar plats för
ensamkommande
flyktingsungdomar
(EFU)

2015-02-20

Målgrupp

Ensamkommande
flyktingbarn

Transpersoner
som besöker
SKUM 2015 för
frågor om
könsidentiteter
och eller
könskorrigerande
behandling

Beviljat
belopp
2014

Förslag
belopp
2015

0

180 000

0

2 000 000 2 000 000

Reviderat
förslag 2015
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Ingen Beviljas för att i samarbete med andra aktörer
förändring fördjupa redan initierat preventionarbete för
ensamkommande flyktingbarn.

Ingen Projektet inriktade på forskning av nationellt
förändring intresse och därför borde söka finansiering från
nationellt statsbidrag, forskningskomponent.

Ingen
förändring

Förslag till fördelning av statsbidrag mot hivinfektion 2015 bilaga 1

2015-02-20

Totalt sökt för 2015:

35 548 000 kr

Totalt beviljad budget FOHM 2015:

31 023 000 kr

Reviderat budget förslag 2015:

31 023 000 kr
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Bilaga 3

Förslag fördelning av statsbidrag för hivinsatser till organisationer år 2015 (kronor)

Organisation
1000 möjligheter
Afris

Sökt belopp
2015
1 651 699
142 100

Förslag 2015

Reviderat förslag 2015
maa beslut från FHM

0
60 000

0
60 000

Convictus
IMFA/ Kärleksakuten
Kamratföreningen Oasen
Kongo Riksförbund Sverige
NAV – Nätverk Afrika
Noaks Ark
Posithiva gruppen
RFSL

1 476 110
50 000
528 200
200 000
89 000
5 181 000
683 414
3 755 300

800 000
50 000
30 000
20 000
30 000
3 700 000
400 000
3 100 000

900 000
50 000
30 000
20 000
30 000
3 700 000
400 000
3 550 000

RFSU
Somaliska hälsoteamet
Järva mansmottagning
Astrid Lindgrens barnsjukhus/
Karolinska Universitetssjukhuset

493 000
300 000
1 592 500
1 820 000

400 000
20 000
1 800 000
1500 000

400 000
20 000
1 800 000
1 500 000

455 812

450 000

450 000

16 198 000

19 228 000

14 723 000

600 000
1 000 000
210 000

500 000
1000 000
180 000

500 000
500 000
210 000

180 000

180 000

180 000

183 848

0

0

2000 000

2000 000

2000 000

34 548 000

31 0 23 000

31 023 000

Kuratorskliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset, Huddinge
Lafa – enheten för sexualitet,
hälsa, regionalt kunskaps- och
metodcentrum
Maria Ungdom Livsstilsmottagning
Sesamenheterna
SLSO- Beroendecentrum
Stockholm
Väsby ungdomsmottagning,
Upplands Väsby kommun
Utbildningsförvaltningen/
Stockholms skolors ungdomsmott.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
TOTALT:

